
แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

1 วัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ 1,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกินรี ร้านกินรี จ าหน่ายเอง
2 วัสดุงานบา้นงานครัว 3,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกิจ หจก.สกลวัฒนกิจ จ าหน่ายเอง
3 ซ่อมแซมรถยนต์ฟอร์ด ทะเบยีน บฉ 4925 สกลนคร 9,112.53           เฉพาะเจาะจง บริษทั พอีาร์มอเตอร์ จ ากัด บริษทั พอีาร์มอเตอร์ จ ากัด จ้างเหมาบริการ
4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ 64,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปญัญาโปรดักส์ ร้านปญัญาโปรดักส์ จ าหน่ายเอง
5 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 590.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วิเศษวัสดุก่อสร้าง หจก.วิเศษวัสดุก่อสร้าง จ าหน่ายเอง
6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ 19,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปญัญาโปรดักส์ ร้านปญัญาโปรดักส์ จ าหน่ายเอง
7 จ้างเหมาเวท ีเคร่ืองเสียง และค่ามหรสพในการจัดงานโครงการจัดงาน 13,100.00         เฉพาะเจาะจง นายประหยัด  พลูเพิ่ม นายประหยัด  พลูเพิ่ม จ้างเหมาบริการ

ประเพณีลอยกระทง ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๒  ณ บริเวณวัดโพนสูง

8 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์โรงเรียนชุมชนบา้นหนองปลิง 21,141.54         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหน่ายเอง
9 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์โรงเรียนบา้นโคกมะนาวทนัสมัย 21,417.90         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหน่ายเอง
10 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กหนองปลิง  5,803.56           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหน่ายเอง
11 อาหารเสริมพาสเจอร์ไรส์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น.โคกมะนาว 3,454.50           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ ากัด จ าหน่ายเอง
12  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 17,640.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเพยีง  พฒัคาต นางสาวเพยีง  พฒัคาต จ้างเหมาบริการ

หนองปลิง หมู่ที่ ๕
13  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเล้ียงเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 10,500.00         เฉพาะเจาะจง นางนิตยา      บดิร นางนิตยา      บดิร จ้างเหมาบริการ

บา้นโคกมะนาว  หมู่ที่ ๒
14 เม้าส์ USB 250.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกิจ หจก.สกลวัฒนกิจ จ าหน่ายเอง
15 ซ่อมแซมระบบประปา ม.๕ 380.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วิเศษวัสดุก่อสร้าง หจก.วิเศษวัสดุก่อสร้าง จ าหน่ายเอง
16 อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปา ม.๕ 2,770.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วิเศษวัสดุก่อสร้าง หจก.วิเศษวัสดุก่อสร้าง จ าหน่ายเอง
17 วัสดุส านักงาน  จ านวน ๓ รายการ 6,850.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกิจ หจก.สกลวัฒนกิจ จ าหน่ายเอง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

18 วัสดุคอมพวิเตอร์ 23,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกว้างคอมพวิเตอร์แอนทไ์อที ร้านกว้างคอมพวิเตอร์แอนทไ์อที จ าหน่ายเอง
19 วัสดุส านักงาน 5,890.00           เฉพาะเจาะจง ร้านราชยานยนต์ ๒ ร้านราชยานยนต์ ๒ จ าหน่ายเอง
20 หมึกเคร่ืองพมิพก์องช่าง 800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านกว้างคอมพวิเตอร์แอนทไ์อที ร้านกว้างคอมพวิเตอร์แอนทไ์อที จ าหน่ายเอง
21 หมึกเคร่ืองพมิพก์องคลัง 18,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกว้างคอมพวิเตอร์แอนทไ์อที ร้านกว้างคอมพวิเตอร์แอนทไ์อที จ าหน่ายเอง
22 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษทั ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด จ าหน่ายเอง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร

ที่ งานซ้ือ/จ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกที่ งานซ้ือ/จ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



23 จ้างเหมาท าความสะอาดเก็บกวาดบริเวณ ตลาดนัด-ตลาดสด และ 8,000.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี   สุรินทะ นางปราณี   สุรินทะ จ้างเหมาบริการ
บริเวณรอบๆพื้นที่พร้อมท าความสะอาดหอ้งน้ าในเขตความรับผิดชอบ อบต.
 หนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 

๒๔ จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถยนต์บรรทกุน้ า และปฏบิติัหน้าที่ตามที่ 8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายมานพ    ผลาจันทร์ นายมานพ    ผลาจันทร์ จ้างเหมาบริการ
ผู้บงัคับบญัชามอบหมายในงานต่างๆ ของ อบต.หนองปลิง  

๒๕ จ้างบริการพนักงานซ่อมบ ารุงไฟฟา้เกีย่วกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม 8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ   สุรินทะ นายสราวุฒิ   สุรินทะ จ้างเหมาบริการ
 ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ังตลอดจนซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟา้ภายในหมู่บา้น  
และไฟฟา้สาธารณะ และปฏบิติัหน้าที่อืน่ตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมายของ 
อบต.หนองปลิง  

๒๖ น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส านักงานและเคร่ืองตัดหญ้า 8,200.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอนู จ ากดั สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ าอนู จ ากดั จ าหน่ายเอง
๒๗ จ้างเหมาบริการงานบนัทกึข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏบิติัหน้าที่อืน่ตามที่ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุลิน   ดวงสีทอง นางสาวบษุลิน   ดวงสีทอง จ้างเหมาบริการ

ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย ของ อบต .หนองปลิง  
๒๘ จ้างเหมาบริการงานบนัทกึข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏบิติัหน้าที่อืน่ตามที่ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัราพร  มณีบู่ นางสาวพชัราพร  มณีบู่ จ้างเหมาบริการ

ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย ของ อบต .หนองปลิง  
๒๙ จ้างเหมาบริการงานบนัทกึข้อมูล อบต.หนองปลิง และปฏบิติัหน้าที่อืน่ตามที่ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวคมคาย  มหาโคตร นางสาวคมคาย  มหาโคตร จ้างเหมาบริการ

ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย ของ อบต .หนองปลิง  
30 วัสดุส านักงาน 1,420.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกิจ หจก.สกลวัฒนกิจ จ าหน่ายเอง
31 คีบอร์ดแปน้พมิพ ์จ านวน ๑ อัน 390.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกิจ หจก.สกลวัฒนกิจ จ าหน่ายเอง
32 วัสดุงานบา้นงานครัว 2,445.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สกลวัฒนกิจ หจก.สกลวัฒนกิจ จ าหน่ายเอง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

33 ซ่อมแซมรถยนต์นิยยสสัน ทะเบยีน กง 3057 สกลนคร 10,110.43         เฉพาะเจาะจง บ.สกลนครนิสสันส์เซล จ ากัด บ.สกลนครนิสสันส์เซล จ ากัด จ าหน่ายเอง
34 ซ่อมเคร่ืองพมิพก์องช่าง 800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านกว้างคอมพวิเตอร์แอนทไ์อที ร้านกว้างคอมพวิเตอร์แอนทไ์อที จ าหน่ายเอง
35 หนังสือพมิพแ์ละนิตยสารเทคโนโลยีชาวบา้น 500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจรรยา ร้านจรรยา จ าหน่ายเอง

ที่ งานซ้ือ/จ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก


